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Maatschappelijke zorg
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Lidmaatschap Coöperatieve Vereniging
UA ´DinkellandWerkt´

Denekamp,

Voorstel
Op basis van artikel 160 lid 2 Gemeentewet wensen en bedenkingen ter kennis van het college te
brengen over de oprichting van de Stichting ´DinkellandWerkt´ en deelname aan de Coöperatieve
Vereniging UA ´DinkellandWerkt!´.
Overwegingen
Uw raad heeft op 11 december 2012 (raadsvoorstel, nr. ) ingestemd met het inrichten van de uitvoeringsstructuur van het Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland, zoals geschetst in het destijds gepresenteerde Businessplan Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland (inmiddels bekend als DinkellandWerkt!).
Kortheidshalve verwijzen wij voor het doel en de inhoud van het project naar het raadsvoorstel, nr.
.

Oprichting stichting

Om een goede uitvoeringsstructuur mogelijk te maken, hebben wij besloten tot oprichting van de
Stichting ‘DinkellandWerkt’ (hierna stichting) en (samen met Dinkellandse ondernemers en organisaties) besloten tot deelneming in de Coöperatieve Vereniging UA ‘DinkellandWerkt!’ (hierna coöperatieve vereniging).
De oprichting van de stichting is noodzakelijk om:
 Het werkgeverschap voor de in te zetten medewerkers met een Wsw status zeker te stellen
 De continuering van de werkzaamheden in het kader van het groenonderhoud voor de gemeente
Dinkelland zeker te stellen. Een substantieel deel van de exploitatie van de stichting bestaat uit het
verrichten van werkzaamheden voor de gemeente (groenonderhoud). Om continuering van deze
werkzaamheden voor de toekomst veilig te stellen - en daarmee het werk van een groot deel van
de SW-medewerkers te garanderen - is gezocht naar een constructie waarbij de (Europese)aanbestedingsplicht niet nodig is. Immers, wanneer een concurrerende organisatie bij aanbesteding deze werkzaamheden zou ‘wegkapen’ valt de bodem onder de exploitatie van de stichting
weg. Om SW-werkgelegenheid te kunnen garanderen - en daarmee de wettelijke taak voortkomend uit de WSW uit te kunnen voeren - is het noodzakelijk dat de gemeente Dinkelland aan de
stichting diensten kan verstrekken waarbij de aanbestedingsplicht niet van toepassing is. Opdrachten die binnen diensten van de gemeente worden uitgevoerd zijn uitgezonderd van de aanbestedingsplicht. Uitgangspunt bij de statuten is de keuze van een zogenoemde ‘quasi-inbesteding’: de
stichting is met de gemeente te vereenzelvigen. De eisen door het Hof van Justitie daaraan gesteld
zijn strikt. Eén van deze eisen is dat de Gemeente Dinkelland op de stichting toezicht moet uitoefenen zoals op haar eigen diensten. Het toezicht dient statutair en feitelijk zodanig te zijn vormgegeven dat een doorslaggevende invloed bestaat zowel op de strategische doelstellingen als op de
belangrijke beslissingen van de stichting. Het gaat hierbij om het in directe zin kunnen uitoefenen
van reële invloed op het bestuur. Daarom wordt in de statuten geregeld dat het bestuur van de
stichting bestaat uit het college van de gemeente Dinkelland.

Lidmaatschap coöperatieve vereniging

Daarnaast zijn wij voornemens lid te worden van de coöperatieve vereniging. Naast de gemeente Dinkelland zijn (tot nu toe) deelnemers aan de coöperatieve vereniging de private partijen: Springendal
Ootmarsum, Bruns & Broekhuis Color Coating, Schulte Installatietechniek en Hulshof Groeps- en taxivervoer. Inmiddels zijn ook ca. 450 Dinkellandse ondernemers/organisaties geïnformeerd over de komende oprichting van de coöperatieve vereniging. In de komende periode worden alle bedrijven/organisaties met meer dan 25 medewerkers persoonlijk bezocht, met het verzoek lid te worden
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van de coöperatieve vereniging. Daarnaast worden de huidige ondernemers/organisaties die gebruik
maken van Wsw medewerkers (werkvormen Detachering en Begeleid Werken) benaderd als lid van de
coöperatieve vereniging. De coöperatieve vereniging heeft zich tot doel gesteld ‘het realiseren van
betrouwbare dienstverlening en opdrachtuitvoering voor de opdrachtgevers (gemeente Dinkelland, leden Coöperatieve Vereniging UA, ondernemingen/organisaties) bij het detacheren, uitvoeren van opdrachten en (tijdelijke) tewerkstellen van medewerkers afkomstig uit de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw), Wet werk en bijstand (Wwb) en Wet arbeidsongeschikte jongeren (Wajong), waardoor deze
medewerkers hun verdiencapaciteit te gelde kunnen maken.’

Wensen en bedenkingen

De oprichting van en deelname aan een privaatrechtelijke rechtspersoon is een collegebevoegdheid.
Conform de procedure voor het aangaan van een nieuwe deelneming, informeren wij u via dit raadsvoorstel en ontwerpbesluit en vragen wij op basis van artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet
naar uw eventuele wensen en bedenkingen. Nadat uw raad in de gelegenheid is gesteld om wensen
en bedenkingen te uiten, zullen wij definitief een besluit nemen.

Communicatie

Over dit voorstel behoeft geen andere communicatie plaats te hebben dan met de betrokkenen en de
overige bestuursorganen.

Juridische consequenties

Besluiten tot oprichting van - en deelneming in - stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, is een collegebevoegdheid. Ons college neemt echter niet eerder een dergelijk besluit, dan nadat uw raad een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van ons college te brengen
(artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet).
Met het voorliggende voorstel wordt aan deze formele eis voldaan. Nadat uw raad zijn eventuele wensen en bedenkingen heeft kunnen uiten, dient goedkeuring te worden verkregen van Gedeputeerde
Staten van de provincie Overijssel. Door de voorgestelde procedure te volgen, wordt rechtmatig besloten tot oprichting van de stichting en deelname aan de coöperatieve vereniging.
Financiën
De met de oprichting van DinkellandWerkt! gemoeide kosten zijn kosten gemoeid, opgenomen in de
opstartkosten. Uw raad stelt daarvoor het krediet beschikbaar op 19 maart 2013.
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